Carma negativo e positivo,
como fazer o
Processo de
Transmutação dessa
energia para a
5ª Dimensão?

Carma é simplesmente a substância da energia
de Deus que temos qualificado, quer correta ou
incorretamente (nesta, ou em encarnações
passadas).
Existe o bom e o mau carma, carma positivo e
negativo. Nosso objetivo é requalificar com luz a
energia que temos qualificado erroneamente
com a escuridão.
Equilibrar carma significa pagar a dívida pelo
nosso mau uso da luz, energia e consciência de
Deus.

Nossa mente é como um rádio que capta diferentes
frequências. O grande segredo para nos livrarmos do
carma adquirido e de pararmos de fazer mais carma,
está em elevarmos a frequência de nosso corpo mental,
para que possamos captar mais elevadas fontes de
pensamento.
A mente que vive dedicada a pensar em problemas,
que permite-se aos vícios como o álcool e o cigarro, ou
drogas mais fortes, está trabalhando em uma
frequência baixa de vibração mental.

Esta mente estará impossibilitada de atrair os pensamentos de
seres elevados de luz. Pior do que isso, acabará atraindo para si
pensamentos de seres que atuam nesta frequência vibratória
baixa.
... mas só um vinhozinho, de vez em quando, pode? Muito álcool
abaixa muito a frequência vibratória, pouco álcool, abaixa
menos.
Não é só usar drogas e pensar em problemas que abaixa a nossa
frequência mental. Colocar a atenção em coisas materiais o
tempo todo também é uma perda de tempo.
Para resolver nossos problemas materiais, utilizando o mundo
espiritual, é muito mais fácil. É como uma criança que quer
fazer algo e não sabe como fazer, e ela pede a seus pais.

Quando oramos, cantamos musicas sacras, entoamos um
mantra, mantemos o nível de frequência elevado em nosso
corpo mental. O resultado disso, é que teremos ideias mais
elevadas para desenvolver nossos raciocínios.
Orar sem cessar é a solução. Para isso fale com Deus e os
elevados seres cósmicos o dia todo e em todos os lugares.
Por exemplo, Se você ver algo que seu senso humano de critica
e julgamento estiver tentado a criticar, fale com Deus ou com
os mestres, peça a intercessão deles para resolver o problema e
evite ter qualquer sentimento ruim com relação a isso.
Desta forma não fará laços ou carma negativo com outras
pessoas.

Que tua oração seja a oração da alma.
Libertar a alma é a coisa mais importante que podemos fazer
com nosso tempo na Terra, nossa encarnação nesta vida.
Libertar a alma é libertar-se a si próprio, é libertar a
consciência..
A alma é a consciência do ser, aquele ser que vive dentro do
corpo, e que afirma ser e estar. Este é o observador da mente.
A Alma é você.
A alma tem um corpo e não ao contrário como muitos dizem.
Minha alma isso, minha alma aquilo. Eu digo, meu corpo isso,
meu corpo aquilo.

A grande Lei exige que equilibremos cada jota e til da lei, e essa lei é a lei
do carma. Assim, Deus providenciou para nós o caminho da
reencarnação pelo qual a alma encarna repetidas vezes para que ela
possa, finalmente, provar a lei do amor e se reunir com o Deus vivo.
Começamos a nossa ressurreição pela restauração da consciência, da
alegria, da felicidade, do amor e da verdade. E nós continuamos a
aumentar e a acelerar a consciência de Deus dentro de nós, até que a
vitória definitiva sobre a morte seja uma conclusão natural da busca da
nossa alma no caminho e, o reencontro da nossa alma com Deus.
Afastem-se da mera licença para agir na compulsão do hábito ou na
imitação da vaidade humana.
A nossa vida não é um jogo ocioso!
Veja a liberdade num raio de sol - numa gota de orvalho - num buquê
fresco.
Derreta-se com "fervor divino" até que você se misture com esse Espírito,
que é a Liberdade Divina, se você realmente souber o significado!

Cada um deverá começar a pensar em como manifestar mais e mais
da Virtude Divina da Misericórdia, em seus pensamentos,
sentimentos, palavras faladas e ações, em relação as outras pessoas.
Lembrem-se de eu servir ao próximo não só queima negativo daquele
que serve, como agrada a Deus!
É sempre muito fácil tirar conclusões sobre a fala ou a conduta de
outra pessoa, e dizer: "Isso é uma violação da Lei...", no entanto, uma
vez que todos que estão encarnados aqui têm, em um momento ou
outro, frequentemente violado a mesma Lei, é muito mais gracioso e
misericordioso fazer um chamado para a Presença EU SOU da
pessoa que aparentemente está errando e dizer: Amada Presença EU
SOU dessa pessoa, queime oceanos de chama Violeta em, através e
em torno dele e de seu mundo.

A Presença EU SOU não pensa em nada menos do
que a vitória. Porque o EU SOU tem os olhos puros
demais para contemplar ou para conter a
iniquidade, injustiça, desordem ou desequilíbrio.
É aquilo que você realmente é!
O seu Eu Real e verdadeiro nunca mudou! Suas
reencarnações, mudaram a cada entrada e saída
sua no palco da vida, e suas expressões mudaram
de dia para dia, mas a verdade de seu ser Divino,
livre e Imortal, permanece a mesma.

Transmute essas sombras com Sua Grande Luz, e sustente e expanda essa
luz de todas as maneiras. Ilumine-o!
Liberte-o agora e mantenha-o livre de todas as formas negativas do ser!
Compaixão envolve Ação. Não existe Compaixão sem arregaçar as
mangas, seja para ajudar com orações ou com ações físicas.
Lembrem-se de que as palavras tanto quando as ações físicas, são ações
do chacra físico da garganta o Laríngeo, e que dedicar orações por alguém
em necessidade, se equivale a agir. Obviamente que cada caso é um caso, e
pode ser que a lei, a vontade divina, exija ação física e oração.
Uma vez que vocês realmente compreendam o que esse sentimento
representa, vocês se tornarão bastante cientes de que cada um de vocês
com frequência tem sido um receptor da Misericórdia de Deus, expressa
muitas vezes pelos Seus mensageiros divinos – os Mestres Ascensos e as
Hostes Angélicas.

A poderosa oração ensinada por Jesus Cristo, quando feita com
amor e devoção, pode reverter até mesmo condições planetárias
extremamente negativas.
Esta oração não é uma prece ou súplica, ela consiste de sete
Ordens dadas pelo Filho, aquele que tem maturidade e intimidade
com o Pai. O Filho de Deus que conhece a Lei escrita em Isaías
"Comande-Me. Esta passagem ensina que devemos comandar a
energia de Deus.
"As sete frases do Pai Nosso correspondem aos Sete Raios da
consciência de Deus, aos sete dias da Criação, às sete esferas do
Corpo Causal, às sete Eras de Dispensação de 2.000 anos cada
(estamos agora entrando na sétima Era, a Era de Aquários) e aos
sete passos para a Ciência da Precipitação."

Pai Nosso que estais no céu
Santificado seja o Vosso Nome.
Venha a nós o Vosso Reino.
Seja feita a vossa vontade,
Assim na Terra como no Céu.
O Pão Nosso de cada dia nos dai hoje.
Perdoa as nossas ofensas,
Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
E não nos deixeis cair em tentação.
Mas livrai-nos de todo o mal,
Porque Teu é o Reino, o Poder e a Glória.

O Pai Nosso começa com uma invocação:
"Pai Nosso que estais no céu"
Jesus ensinou isso e Ele disse Pai Nosso,
meu, teu, e dele, Jesus. Ele nunca disse que
era o único Filho.
Somos todos Filhos de Deus e Jesus
mostrou-nos o caminho de volta ao Lar,
ensinou passo a passo como fazer para
incorporar o Cristo, este sim, o Filho
Unigênito do Pai.

1ª Ordem - 1° Raio:
"Santificado seja o Vosso Nome".
"Modo absolutamente imperativo."
Quando dizemos Santificado seja o Vosso
Nome, estamos, pelo livre arbítrio, elevando
nossa energia ao alto, buscando a união com o
Pai, santificando, reverenciando, aceitando,
louvando o seu Santo e Poderoso Nome.

2ª Ordem - 2° Raio:
"Venha a nós o Vosso Reino".
A palavra Reino significa consciência.
Portanto, é o Filho ordenando que a
consciência de Deus seja nossa
consciência, elevando nossa mente até a
consciência cósmica. Porque eu quero
materializar Deus. Eu quero a consciência
de Deus e não mais a minha consciência
limitada e humana.

3ª Ordem - 3° Raio:
"Seja feita a vossa vontade, assim na Terra
como no Céu."
Ao dizer esta frase, o suplicante está
magnetizando o Raio rosa do Amor Divino, 3º
Raio, pois a devoção à vontade de Deus é uma
questão de imenso amor.
É necessário muito amor para vencer a
rebeldia contra Deus. Mesmo os místicos, que
já caminham na senda iniciática, ainda têm
dentro de si, pontos de rebeldia à Lei.

4ª Ordem - 4° Raio:
"O Pão Nosso de cada dia nos dai hoje".
É o Raio branco da Pureza. É a luz da Mãe que tudo
provê a seus filhos. É a luz que vem através do cordão de
cristal, penetrando o chacra coronário. Vai até o chacra
do coração através do mediador, o Santo Cristo Pessoal
e a luz, vida, energia é então qualificada com a
necessidade do momento; comida, dinheiro, roupa,
razão de viver...
É o rio da vida que pode fluir com mais intensidade se o
indivíduo conseguir manter harmonia, evitar
ressentimentos, mágoas e irritação que bloqueiam a
abastança.

5ª Ordem - 5° Raio:
"Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem
nos tem ofendido".
A Lei do perdão é básica e fundamental para o fluir da energia
de abundância e prosperidade. "Quando perdoamos, estamos
enviando um fluxo de amor de nosso coração para o coração
da pessoa a quem perdoamos." Esse amor dissolve o ódio,
mágoa ou qualquer outro tipo de energia negativa.
"Deus envia-nos amor e nós somos reconstituídos pela sua Luz
e seu Amor." O 5º Raio é o Raio Verde Esmeralda que carrega
para a humanidade a Chama da Verdade, da Cura, da
Abundância.

6ª Ordem - 6º Raio - Este é o Raio de Jesus, que foi o Mestre da
Era dos Peixes.
A Era de Peixes está terminando e a Era de Aquários está
começando. Não existe um dia marcado para o final de uma
Era e o início de outra. Porém, vivemos a agonia da morte de
uma e sentimos as dores do nascimento da outra.
Este ciclo doloroso, chamado Kali Yuga (ciclo de trevas) pode
passar mais rápido e ser suavizado com invocação à Chama
Violeta e orando o Pai-Nosso. deve passar logo.
Jesus é o Avatar da Era de Peixes e Ele é, também, Senhor do 6º
Raio, o Raio do Serviço e Ministério que é também o Raio da
Paz, de cor púrpura e dourado.
"E não nos deixeis cair em tentação".

7ª Ordem - 7º Raio:
Saint Germain é Avatar da Era de Aquários, que vem
trazendo para a humanidade a magnífica dádiva da
Chama Violeta e, com isso, fazendo uma Revolução na
mais alta consciência.
O capítulo 10 do Apocalipse refere-se a Saint Germain
como o 7º Anjo que vem para desvendar todos os
mistérios. Com o Raio da Liberdade, esta Era traz para a
Terra um longo período de paz, justiça, amor e sabedoria.
O ciclo que ainda vivenciamos de Kali Yuga (ciclo de
trevas) poderá passar mais rápido e menos doloroso, se
houver mais pessoas entoando os mantras da Chama
Violeta.

"Livrai-nos de todo o mal, porque Teu é o Reino, o Poder e a Glória".
Esta é uma referência à Trindade. Poder, sabedoria e Amor.
Onipotência, Onipresença e Onisciência.
Livrai-nos de todo o mal, da maldade, da violência, dos acidentes,
do Carma negativo que liberamos e está retornando; livrai-nos da
inveja, do ódio, do ciúme, livrai-nos do veneno do orgulho, da
crítica, dos maus pensamentos, de todos os nossos vícios e maus
hábitos.
Nós queremos ser libertados de tudo isso, da ignorância e das
trevas. Nós queremos luz, sabedoria e amor. Nós queremos refletir
aqui em baixo a Luz que vem do alto. Nós queremos ser o reflexo do
Amor, Poder e Sabedoria de Deus, para iluminar nossa consciência
e de outros, para que a Glória de Deus seja manifestada aqui na
Terra.

De todos os trabalhos espirituais que você pode fazer, tem um que
é o mais importante deles. É pedir pela Chama Violeta em sua
vida e na de seus familiares.
A Chama Violeta é uma energia que não só vai elevar sua
frequência vibratória, como também purificar seu corpo
emocional, e ainda, tirar os véus que encobrem a alma.
A Chama Violeta faz este trabalho com perfeição absoluta. E a
única coisa que precisamos fazer é falar dela, falar com ela, pensar
nela, entrar em sua vibração com os decretos e mantras.
Está escrito que Deus é a palavra e a palavra é Deus. Também está
escrito que Deus é um fogo consumidor. Por isso a palavra é o
grande ativador do fogo transmutador, que é Deus.

Portanto, sua vitória não é algo para o qual você precise se esforçar
penosamente, pois agora você tem a aplicação da Chama Violeta
da transmutação misericordiosa, que tem sido dado a você livre e
amorosamente (através do patrocínio de Saint Germain) para seu
uso ilimitado, "sem dinheiro e sem preço.“
Hoje, pela graça da Chama Violeta, que está sempre pronta e
disposta a atender o seu chamado fervoroso, você tem uma estrada
muito mais fácil para viajar de volta ao Lar, do que muitos outros
que trilharam o caminho espiritual antes de você.
A Chama Violeta é a borracha cósmica que apaga os erros do
passado. Ela é ativada por meio de mantras e decretos dinâmicos.

Pai nosso que estais no Céu,
Santificado seja o Vosso nome EU SOU.
EU SOU o Vosso Reino manifestado
EU SOU a Vossa Vontade que está sendo cumprida
EU SOU na Terra assim como EU SOU no Céu.
A todos eu dou hoje o pão de cada dia
Eu perdoo neste dia a toda a Vida
E EU SOU também o perdão que ela me estende.
Eu afasto todo homem das tentações
Eu liberto todo homem de qualquer situação nefasta.
EU SOU o Reino EU SOU o Poder e
EU SOU a Glória de Deus em manifestação eterna e imortal
Tudo isto EU SOU.
Amém

